Umowa nr ………………..…..
zawarta w dniu ………………….……..
w………………………………
pomiędzy:
Krajowym

Ośrodkiem

Wsparcia

Rolnictwa,

z

siedzibą

w

Warszawie,

01-207

Warszawa,

ul. Karolkowa 30, NIP 527-281-83-55, REGON 367849538, reprezentowaną przez:
…………………………………………….. - Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, działającego na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia ………..…. znak: ………………………………….……….…
zwanym dalej „Licencjodawcą”,
a
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Licencjobiorcą”,
reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………………
zwanych łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Licencjodawca oświadcza, że jest właścicielem utworu graficznego – znaku, w formie Logo
„Program dla szkół”, oznaczonego i szczegółowo opisanego wraz z wersjami prezentacji wizualnej
w Księdze Identyfikacji Wizualnej „Programu dla szkół” stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich, bez
jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich, do korzystania i
zarządzania Logo „Program dla szkół”, o którym mowa w ust. 1.
3. Licencjobiorca oświadcza, iż jest zatwierdzonym dostawcą realizującym dostawy w ramach
programu pn. „Program dla szkół” w ramach działań operacyjnych związanych z dystrybucją
produktów w szkołach.

§2
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, na czas określony okres obowiązywania udzielonego zatwierdzenia wydawanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, na realizację dostaw w ramach programu pn. „Program dla szkół” w ramach działań
operacyjnych związanych z dystrybucją produktów w szkołach. Udzielona licencja przestaje
obowiązywać w momencie skreślenia Licencjobiorcy z listy zatwierdzonych dostawców.
Zakończenie obowiązywania umowy licencyjnej z uwagi na skreślenie Licencjobiorcy z listy
zatwierdzonych dostawców nie wymaga osobnego oświadczenia żadnej ze stron.
2. Udzielona licencja nie obejmuje prawa do udzielenia sublicencji, z zastrzeżeniem ust. 6.
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na polach eksploatacji wymienionych poniżej w ust. 4

w punktach 1 – 2, następuje z chwilą podpisania Protokołu zdawczo - odbiorczego dotyczącego
przekazania drogą mailową na adres wskazany w protokole. Wzór protokołu zdawczo odbiorczego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Upoważnioną osobą do podpisania ww.
protokołu po stronie Licencjodawcy jest Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa lub inna osoba oddelegowana do realizacji działań w ramach „Programu dla
szkół”, natomiast po stronie Licencjobiorcy jest ……… ………………………… ……………………
4. W ramach udzielonej licencji, o której mowa w ust. 1, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy,
zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie Logo, na polach eksploatacji:
1) opakowania produktów dostarczanych do szkół w ramach „Programu dla szkół”;
2) materiały promocyjne dostawcy, oznakowane „JESTEM ZATWIERDZONYM DOSTAWCĄ
PROGRAMU DLA SZKÓŁ”, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej „Programu dla szkół”
stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, poprzez zastosowanie wymienionych
technik:
a)

techniki analogowe (w szczególności techniki drukowania i techniki reprograficzne) lub
cyfrowe (zarówno o charakterze trwałym, jak i tymczasowym; zarówno na nośnikach
danych, jak i w pamięci wewnętrznej), w tym wprowadzanie danych do komputerów, baz
danych i multimediów, jeżeli kopiowanie jest niezbędne w celu wprowadzania danych do
pamięci komputera, prezentacji, aplikacji, przeniesienia i zapisania;

b)

wprowadzenie w celu zastosowania elementów wytworzonych przy użyciu dowolnej
techniki, w tym materiałów publikowanych, etykiet, ozdób i grawerunku na przedmiotach;
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w broszurach, na plakatach, roll-up-ach, w reklamie zewnętrznej typu citylight, w prasie,
w reklamach telewizyjnych, w tym w sieciach satelitarnych i telekomunikacyjnych

(multipleks, DVB-H) oraz w ramach usług realizowanych na zasadzie dostępu
warunkowego, takich jak: wideo na żądanie, „pay per view” lub „video near on demand”;
powtórna emisja; dostęp publiczny za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, w tym
przez Internet (strony internetowe, portale społecznościowe) nie tylko w sposób
zapewniający dostępność w dowolnym miejscu i czasie, ale również w dowolnym miejscu
i czasie wybranym przez podmiot świadczący taką usługę, w tym w ramach usług
mobilnych.
5. Licencjodawca oświadcza, że Logo, o którym mowa w § 1 nie narusza praw autorskich osób
trzecich (zarówno osobistych jak i majątkowych), praw pokrewnych, tajemnicy przedsiębiorstwa,
praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych oraz oświadcza, że nie mają miejsca żadne
inne okoliczności, które mogłyby narazić Licencjobiorcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich
za korzystanie z Logo.
6. Licencjobiorca, tj. zatwierdzony dostawca żywności w ramach „Programu dla szkół” może
powierzyć do korzystania Logo firmie zewnętrznej, tj. producentowi, w zakresie, który dotyczy
zlecenia przygotowania porcji owocowej, warzywnej lub mlecznej. Logo może być wykorzystane
przez firmę zewnętrzną, producenta wyłącznie do zamieszczenia na opakowaniu porcji produktów
wraz z nazwą zatwierdzonego dostawcy na czas trwania zlecenia.
7. Licencjodawca nie wyraża zgody na dokonywanie w utworze jakichkolwiek zmian, uzupełnień,
adaptacji lub przeróbek, ani tworzenia odrębnych logotypów w oparciu o Logo, o którym mowa w
§ 1 ust. 1, w tym poprzez odstępstwa od sposobów prezentacji określonych w Załączniku Nr 2.
§3
1. Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
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licząc od otrzymania wezwania przez Licencjobiorcę.
2) wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Licencjobiorcy z uzasadnionym roszczeniem
z tytułu nienależytego wykorzystania Logo.
3) w przypadku zainicjowania procedury skreślenia Licencjobiorcy z listy zatwierdzonych
dostawców na skutek naruszenia zasad współpracy z KOWR w ramach realizacji dostaw
produktów programu „Program dla szkół”.
2.

W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, Licencjobiorca zobowiązany
jest do natychmiastowego zaprzestania wykorzystania Logo, o którym mowa w § 1 ust. 1 na

własny koszt. Niezależnie od powyższego, Licencjodawca może dochodzić od Licencjobiorcy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody.
§4
W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły uzasadnione roszczenia wobec Licencjobiorcy, wynikające
z tytułu naruszeń praw, o których mowa w § 2 ust. 1 - 4, Licencjodawca zobowiązuje
się do zaspokojenia uzasadnionych roszczeń z tych tytułów, chyba że naruszenie tych praw dojdzie
z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy.
§5
Licencjodawca

nie
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osób
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w związku z nienależytym wykorzystaniem Logo przez Licencjobiorcę, a nie związane przedmiotem
umowy, z prawami autorskimi i pokrewnymi.
§6
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Licencjobiorca, a jeden Licencjodawca.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – Protokół zdawczo - odbiorczy;
2) Załącznik Nr 2 – Księga Identyfikacji Wizualnej „Programu dla szkół”.

ZA LICENCJODAWCĘ:

ZA LICENCJOBIORCĘ:

